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TYRIMO ORGANIZAVIMAS 

 
Alytaus kolegijos Kokybės užtikrinimo skyrius ir Marketingo centras vykdė               

2021–2022 m. m. I kurso nuolatinės studijų formos studentų apklausą. Apklausos tikslas – išsiaiškinti 

Alytaus kolegijos Įvado į studijas savaitės organizuotų renginių kokybę.  

Tyrimo vykdymo laikotarpis: 2021 m. rugsėjo 27–spalio 18 d. 

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Alytaus kolegijos Įvado į studijas savaitės organizuotų 

renginių kokybę.  

Tikslinė grupė: 2021–2022 m. m. Alytaus kolegijos nuolatinės studijų formos 

pirmakursiai studentai. 

Tyrimo metodas – anketinė apklausa (rinkti kiekybinio ir kokybinio pobūdžio empiriniai 

duomenys). Apklausa vykdyta elektroninėje erdvėje, naudojant „Google Forms“ apklausų 

administravimo programinę įrangą. Duomenys apdoroti, naudojant IBM SPSS 21 programą. 

Vykdant pirmakursių studentų (nuolatinės studijų formos) apklausą, nebuvo atliekama 

studentų atranka, t. y. atlikta ištisinė visų pirmojo kurso (nuolatinės studijų formos) studentų 

apklausa. Kvietimai dalyvauti apklausoje buvo išsiųsti visiems pirmojo kurso studentams, 

studijuojantiems nuolatine studijų forma. Iš viso išsiųsti 160 pakvietimai dalyvauti apklausoje. 

Tyrimo patikimumas. Tyrimas yra statistiškai patikimas. Imties patikimumas – 95 proc., 

paklaida 5 proc. Tyrimo generalinė populiacija – 160 pirmojo kurso studentai. Bendras anketų 

grįžtamumas – 29 (18,13 proc.). 

 

 

 

 



TYRIMO REZULTATAI 

 

 Iš viso apklausoje dalyvavo 29 nuolatinės studijų formos pirmo kurso studentai, iš jų: 

24 (82,76 proc.) – Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakulteto studentai, 5 (17,24 proc.) – Informacinių 

technologijų ir vadybos fakulteto studentai. Tyrimo metu siekta išsiaiškinti studentų nuomonė apie 

Įvado į studijas savaitės renginių naudą. Daugiau nei pusė apklaustųjų studentų (51,7 proc.) mano, 

kad tai yra naudinga studijų organizavimo dalis, kurios metu galima sužinoti atsakymus į studijų ir 

studentiško gyvenimo klausimus Alytaus kolegijoje (1 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Įvado į studijas savaitės renginių naudingumo vertinimas 

 

Įvertinus pagal studijų programas, aktyviausiai apklausoje dalyvavo Bendrosios praktikos 

slaugą (55,2 proc.), Automobilių transporto inžineriją  (13,8 proc.) ir Transporto logistikos ir verslą 

(10,3 proc.) nuolatine forma studijuojantys pirmojo kurso studentai. Apklaustųjų pirmakursių 

pasiskirstymas pagal studijų programas pateikiamas 2  paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Pirmakursių pasiskirstymas pagal studijų programas 



Pirmakursiai vertino renginius, vykusius Įvado į studijų savaitės metu. Įvado į studijas 

savaitės metu studentams supažindinta su studijų dokumentais, vidaus tvarka, apgyvendinimo 

bendrabutyje tvarka, biblioteka bei dalykų užskaitymų, praktikų atlikimo ir atsiskaitymo tvarka, 

informuota apie Valstybinio studijų fondo paramą studentui.  Pirmakursiams buvo organizuoti 

susitikimai su grupės kuratoriais, Alytaus kolegijos studentų atstovybe (AKSA), vyko mainų 

programų, ugdymo karjerai paslaugų ir karjera.lt sistemos pristatymai Studentai buvo konsultuojami 

studijų klausimais,  pateikta prašymų ir dokumentų dėl dalykų užskaitymo tvarka bei supažindinta su 

vieninga kolegijos el. pašto sistema, kolegijos svetainės struktūra. Taip pat pirmo kurso nuolatinės 

studijų formos studentai buvo supažindinti su vieninga kolegijos el. pašto sistema, kolegijos svetainės 

struktūra bei su fizinio aktyvumo galimybėmis Alytaus kolegijoje. Didžioji dalis respondentų (56 

proc.) renginius įvertino gerai. Daugiausia studentams trūko informacijos apie Alytaus kolegijos 

studentų atstovybės veiklą, 31 proc. respondentų įvertino šį susitikimą gerai. 

 

 



 

3 pav. Įvado į studijas savaitės renginių vertinimas 

 

Studentai patys įsivertino savo Įvado į studijų savaitės renginių lankomumą. Didžioji 

dalis respondentų (84 proc.) dalyvavo visuose ar praleido vos kelis renginius, vykusius Įvado į studijas 

savaitės metu. 

Reaguojant į susiklosčiusią pandemijos situaciją, į vykdytą apklausą buvo įtrauktas 

klausimas dėl Covid-19 viruso valdymo. Tyrimo metu buvo siekta išsiaiškinti, ar studentai Alytaus 

kolegijoje gauna pakankamai informacijos dėl Covid-19. Analizuojant studentų atsakymus, 4 pav. 

matyti, kad net 86,2 proc. pirmakursiams (nuolatinės studijų formos) pakanka informacijos dėl 

COVID-19 Alytaus kolegijoje.  

 

4 pav. Informacijos dėl Covid-19 pakankamumo vertinimas 

Studentai turėjo galimybę pasiūlyti, ką būtų galima tobulinti, organizuojant Įvado į 

studijas savaitės renginius. Pirmakursiai siūlo numatyti ilgesnius susitikimus, kurių metu supažindinti 

su specializuotomis (MS Teams, Microsoft 365, Moddle) programomis ir jų prisijungimo būdais. Taip 

pat studentai nurodė, kad galėtų daugiau vykti atskirų susitikimų, skirstant studentus pagal studijų 

programas (kryptis), skirti daugiau dėmesio, pristatant AKSA veiklą bei siūlo suteikti daugiau 

informacijos, pvz. suorganizuoti susitikimą su kito kurso studentais, kad jie pasidalintų savo patirtimi. 



TYRIMO REZULTATŲ IŠVADOS 

 
Įvado į studijas savaitės renginių apklausos tyrimas atskleidė, kad: 

1. Aktyviausi buvo Bendrosios praktikos slaugą (55,2 proc.), Automobilių transporto 

inžineriją  (13,8 proc.) ir Transporto logistikos ir verslą (10,3 proc.)  studijų programų studentai.  

2. Daugiau nei pusė apklaustųjų studentų (51,7 proc.) mano, kad Įvado į studijas savaitės 

renginiai yra naudinga studijų organizavimo dalis, kurios metu galima sužinoti atsakymus į studijų 

organizavimo ir studentiško gyvenimo klausimus Alytaus kolegijoje.  

3. Didžioji dalis respondentų (56 proc.) organizuotus renginius įvertino gerai. Daugiausia 

studentams trūko informacijos apie Alytaus kolegijos studentų atstovybės veiklą, 31 proc. respondentų 

įvertino šį susitikimą gerai. 

4. 84 proc. apklaustųjų pirmakursių dalyvavo visuose ar praleido vos kelis renginius, 

vykusius Įvado į studijas savaitės metu. 

5. 86,2 proc. respondentams pakanka informacijos dėl COVID-19 Alytaus kolegijoje.  

 

 

 


